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A Rómeó és Júlia szabadtéri világpremierje előtt 

Szegediesítik a sikerprodukciót 
Gérard Presgurvic musicalje, a Rómeó és 
Júlia szabadtéri világpremierként kerül 
színpadra jövő héten a Dóm téren. A sze-
gediekkel kiegészített tánckar már próbál a 
színházban, produkció rendezője, Kerényi 
Miklós Gábor és a főszereplők csak a kö-
vetkező napokban érkeznek. Nyilvános fő-
próbát nem tartanak. 

A Rómeó és Júlia a Szegedi Szabadtéri Játékok 
idei slágerprodukciója: az előadássorozatra 
már tavasszal elfogytak a jegyek. A tervezett 
haton kívül egy hetedik pótelőadást is hirdet-
tek, de ez sem bizonyult elegendőnek, sokkal 
több belépőt is el tudtak volna adni. A Buda-
pesti Operettszínházzal koprodukcióban ké-

szülő hét előadás összesen 58 millió forintba 
kerül a szabadtérinek, tudtuk meg Bátyai Edi-
na ügyvezető igazgatótól. 

A musical rendezője, Kerényi Miklós Gá-
bor, aki a Miss Saigonnal, az Elisabeth-tel és 
több operával már letette a névjegyét a Dóm 
téren, azt mondja: a szegedi verziót annak is 
érdemes lesz megnéznie, aki a budapesti 
teátrumban - ahol a 140. előadásnál tarta-
nak - már látta a produkciót. Általános véle-
mény, hogy az izraeli származású, Franciaor-
szágban élő Gérard Presgurvic kifejezetten 
populáris muzsikát komponált a Shakes-
peare-drámából írt librettóhoz. A muzsika 
sokak szerint nem túl igényes, az viszont 
tény, hogy fülbemászó és roppant sikeres. 

- A mi magyar szövegünk hűen követi 
Shakespeare eredetijét, sokkal inkább, mint 
az eredeti francia verzió. Technikai érdekes-
ségekkel, különleges hangulatokkal látvá-
nyos, izgalmas színpadi megvalósításra töre-
kedtünk. A rendezői koncepció a szerelem-
mel a gyűlölet ellen gondolatkört járja be, 
amit a mai világunkban különösen fontos-
nak tartok hangsúlyozni - nyilatkozta Keré-
nyi Miklós Gábor, aki szerint a nagy sikernek 
az is az egyik magyarázata, hogy mostanra 
beérett az általa igazgatott Budapesti Ope-
rettszínház következetes marketingmunká-
ja. A társulat sztárjaim/ a Júliát alakító Színe-
tár Dórára, a Rómeót játszó Dolhai Attilára, 
valamint Szabó P. Szilveszterre, Janza Katá-
ra, Mészáros Árpád Zsoltra kíváncsiak a né-
zők. Közülük többen is a szegedi szabadtéri-
ről, Kerényi produkcióiból indultak. Sztárrá 
nevelésüket, ismertté tételüket fontos direk-
tori feladatának tekintette. 

Kerényi szerint a Dóm térnek fantasztikus 
hangulata van, ezért ha egy produkciót úgy ál-
lítanak itt színpadra, hogy odafigyelnek arra 
is: újjászülessen, akkor egészen más élmény-
ben részesülhet a néző, mint a kőszínházban. 
Szegeden távlatok, terek, csodálatos új világok 
nyílnak meg. Ennek érdekében persze a jóval 
kisebb operettszínházi színpadra tervezett 
díszletet megnagyítják, valamint szegedi tán-
cosokkal, kórustagokkal és statisztákkal kibő-
vített csapattal játsszák a musicalt. A tánckar 
már megkezdte a próbát a nagyszínházban, a 
főszereplők csak holnap, holnapután érkez-
nek. A műfaj specialistája, Makláry László di-
rigálja majd a közreműködő Szegedi Szimfo-
nikus Zenekart. 

Több olyan technikai újításra is készülnek, 
amivel a szabadtérin eddig még nem talál-
kozhattunk - a részleteket egyelőre titokként 
kezelik. Csak zártkörű főpróbát tartanak, az-
az nem lehet majd úgy bejutni a nézőtérre, 
mint a Csárdáskirálynő esetében. 

HOLLÓSI ZSOLT 
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Szinetár Dórát és Dolhai Attilát sokan szeretnék látni a Rómeó és Júliában Foto: DM/DV 

Összesen 200 mil l ió fo r in to t 
osz to t t szét idén a kul turá l i s 
min i sz t é r ium az ar tmoziháló-
zat fej lesztésére. Ez az összeg 
jóval kevesebb, m i n t a koráb-
ban meghirde te t t évi félmilli-
árd for in t . A szegedi Belvárosi 
a r tmoz iban folyamatosan nő 
a lá togatók száma, idén 20 
mil l iót kö l the tnek korszerű-
sí tésre. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A szegedi Belvárosi mozi Csöke 
József és Balázs Béla Termében 
naponta három előadáson vetíte-
nek úgynevezett művészfilme-
ket. A nagy érdeklődésre számot 
tartó alkotásokat akár több hétig 
is műsoron tudják tartani, ráadá-
sul variálható a kínálat - ha 
csökken az igény egy film iránt, 
akkor a napi három vetítés he-
lyett csak kétszer tűzik műsorra, 
a harmadik előadáson pedig egy 
másik filmet mutatnak be. A 
művész mozik látogatottsága or-
szágszerte nő, állítják a szakem-
berek, és ez a tendencia Szegeden 
tetten érhető. A 2003-as, vala-
mint az idei esztendő első félévét 
összevetve elmondható, hogy 
míg a Balázs Béla (korábban 
Filmtéka) Teremben 2003-ban 
509 előadásra 8326-an váltottak 
jegyet, addig idén június 30-áig 
44-gyel több vetítést tartottak, 
amelyre 9722-en ültek be. A 
Csöke József Teremben (koráb-
ban Kamara) 2003-ban 479 elő-
adást tartottak, idén viszont már 
517-et. Két évvel ezelőtt 4 
597-en váltottak jegyet, ebben az 
évben pedig 5882-en. Ezek a szá-
mok „megnőnek", ha figyelembe 
vesszük, hogy a termek 59 illetve 
105 főt tud befogadni. A mozit 
yezető Sélley Emma azt tartja 
óriási fegyverténynek, hogy a 
Belvárosi mozi olyan filmeket is 
műsorára tűz, amelyeket a mul-
tiplexekben nem nézhet meg a 
közönség. A két kisterem látoga-
tói az igényesebb filmek kedve-
lői. A Belvárosi tematikus prog-
ramokat is kínál. Idén újra meg-
rendezték a francia filmnapokat; 

Felvételünk a Belvárosi mozi termeinek névadó ünnepségén készült Fotó: Gyenes Kálmán 

az érdeklődők megtekinthették a 
filmszemle alkotásait és jegyet 
válthattak az Afrika-Ázsia film-
fesztiválra csakúgy, mint az indi-
ai filmnapokra. További plusz, 
hogy a vetítések után ankétot is 
tartanak. Az alkotókkal beszél-
gethetett a közönség például a 
Nyócker, illetve a Dallas Pasha-
mende című filmek bemutatója 
után. 

Az önkormányzati tulajdon-
ban lévő filmszínházak egyetlen, 
előremenekülési lehetősége, 
hogy a rétegfilmeket „multiple-
xes" technikával és kényelemben 
tekinthesse meg a közönség. A 
komfortosításban jól áll a Belvá-
rosi, a kiváló hangrendszerrel és 
vászonnal felszerelt Csöke József 
és Balázs Béla Teremben tavaly 
cseréltek székeket, mindkét he-
lyen működik légkondicionáló. 
Ráadásul a Balázs Béla Terembe 
új függöny került, újrafestették a 
falakat, és átcsiszolták a padlóza-
tot. Van azonban még min javíta-
ni és szépíteni, a kéményrend-
szer felújítása például halasztha-
tatlan. Nem ártana új ajtókat fel-

MULTIPLEX ELADÓ 
A multiplexek látogatottsága csökken, ezért is döntött úgy a fővárosi önkor-
mányzat a testület tulajdonában lévő Budapest Film Rt.-vei és Budapest 
Film Kft.-vel együtt, hogy megválik két multiplex mozitól. Áruba bocsátják 
a Mammut I. bérleti jogát, a Mammut II. tulajdonjogát, valamint az üze-
meltetési szerződéseket. Nyilvános pályázat útján keresnek új gazdát a két 
multimozinak. 

szerelni: a lengőajtók zsaluzása 
rossz, ráadásul a bámészabb né-
zőkre veszélyes lehet a visszacsa-
pódó szárny. 

A kulturális tárca idén 200 
millió forintot osztott szét az art-
mozik közt. A program célja, 
hogy a nagyobb városokban piac-
vezető szerephez jutott multiple-
xek - a mozizok 85 százaléka 
Szegeden is oda ját - mellett az 
artmozikban is korszerű vetítő-
helyeket hozzanak létre, techni-
kai és kényelmi szempontból 
versenytárssá emelve a művésze-
ti értékű, elsősorban magyar és 
európai filmeket bemutató mozi-
kat. Szeged 16 millió forintot 

nyert, az önkormányzati önrész-
szel együtt 20 milliót költhetnek 
majd felújításra, szépítésre. A 
hároméves artmoziprogramot 
még a Medgyessy-kormány hir-
dette meg, ígérve: évente 500 
milliós támogatást biztosítanak 
a művészmozik felújítására. 
2003-ban még folyósították a pá-
lyázaton sikerrel szereplő intéz-
ményeknek a félmilliárdot, ta-
valy azonban már csak 175 mil-
liót osztottak szét, s az idei 200 
millió is kevesebb mint fele a ter-
vezettnek. A szaktárca nem tart-
ja magát a három évhez: a prog-
ram egészen addig tart, míg a 1,5 
milliárdos keret elfogy. 

Dávid Antal páratlan 
fotóalbuma ajándékba 
Páratlan fotóanyaggal gazdago-
dott a szegedi Móra Ferenc Mú-
zeum gyűjteménye: Dávid Antal 
királyi tanácsos 1878-ban név-
napi ajándékként kapta kollé-
gáitól azt a száz portrét tar-
talmazó albumot, amely ma 
már a város és a régió fény-
képészet-történetének fontos 
dokumentuma. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Nagyméretű, bőrkötéses, a fedő-
lapján ezüst sarkokkal díszí-
tett fényképalbumot kapott 
1878-ban névnapjára Dávid An-
tal királyi tanácsos és szegedi 
pénzügyi igazgató. Lelkes beosz-
tottjai lepték meg a több mint 
száz portrét tartalmazó ajándék-
kal. 

Dávid Antalt a korszak ma-
gyar közéletének egyik kiemel-
kedő szereplőjeként tartják 
nyilván. Amikor Szegedről elke-

rülve zágrábi pénzügyigazgató-
ként szolgált, kis híján felbom-
lott miatta a monarchia. Tör-
tént ugyanis: magyar címertáb-
lát helyeztetett el a horvát épü-
leteken, mire a helyi hazafias 
erők zavargásokat robbantottak 
ki. Személyesen Ferenc József 
császárnak kellett közbeavat-
koznia, hogy a kedélyek lecsilla-
podjanak. 

Az értékes albummal nemrégi-
ben a budapesti Nemzeti Múze-
umban jelentkezett egy férfi. A 
Nemzeti Múzeum szakemberei 
szívesen megtartották volna az 
Erdélyből előkerült páratlan kol-
lekciót, de mivel szegedi illetősé-
gű az anyag, szóltak a Móra Fe-
renc Múzeumnak, hogy vásárol-
ják meg ők. T. Knotik Márta, a 
szegedi közgyűjtemény munka-
társa szerint a város és a régió 
fényképészet-történetének fon-
tos dokumentuma vált közkincs-
csé. 

A Belvárosi 16 millió forint támogatást kapott 

Az artmozi reneszánsza 
Huszonöt éve a műkereskedelemben 

A vidám témákra 
vevők az emberek 
Kezdetben egy Wartburggal jár-
ta az országot, ma már saját 
galéria tulajdonosa Szarka Béla 
műkereskedő. Egyre vékonyodó 
vásárlói köre a vidám témájú 
képeket keresi, és olykor alapos 
vizsgálat alá veszi a választott 
alkotást. 

- A festészet olyan, mint a foci: 
mindenki azt hiszi, ért hozzá -
kezdi ironikusan Szarka Béla. A 
TISZApART Galéria tulajdono-
sa lassan 25 éve foglalkozik mű-
kereskedelemmel, standjaival 
mindkét szegedi hipermarketben 
találkozhatunk. 

Ezt vinni kell 
- Úgy csöppentem a műkeres-

kedelembe, mint Pilátus a krédó-
ba - vallja az 59 éves férfi. A 
80-as években csak a Képcsarnok 
forgalmazott kortárs műveket, 
így evidens volt, hogy ő is ott 
kezdi a képügynöki mesterséget. 

- Bepakoltam vagy harminc 
képet a Wartburgba, aztán neki-
indultam. Zalaegerszegtől a Hor-
tobágyig megfordultam az összes 
iskola tanárijában, cégek tárgya-
lóiban, de árultam téeszekben, 
élelmiszerboltok előtt is. Meste-
reim egyetlen instrukciót adtak: 
„Fiam, ezt vinni kell" - eleveníti 
fel a hős időket Szarka Béla. Ké-
sőbb önállósította magát, meg-
alapította saját galériáját, ahol 
jelenleg húsz festő alkotásait le-
het megtalálni. 

Répa mellé festményt 
- Kortárs művekkel foglalko-

zom, mivel a régi képek az alvi-
lágot is érdeklik. Ezeket viszont 
nem hamisítják. Már ismerem 
az emberek ízlését, hiszen eddig 
mintegy 20 ezer kép járt a keze-

im között - meséli. A vásárlók 
szerinte a vidám témákat kere-
sik, nem a „depressziós" képe-
ket. Ha tetszik a mű, megve-
szik, nem foglalkoznak azzal, 
kinek az alkotása. A tájképek és 
a csendéletek a legnépszerűb-
bek. 

- A jó festmény egyébként is 
az, amit el lehet adni. Pusztán 
azért viszont nem veszik meg, 
mert olcsó. A legdrágább képem 
400 ezer forintért kelt el - mond-
ja a műkereskedő. Úgy véli, 1993 
és 2003 között volt igazán nagy a 
kereslet a képek iránt, azóta 
csökken az érdeklődés. Kivételek 
persze vannak: akadt olyan vá-
sárló, aki mivel hosszú percekig 
állt a hipermarket pénztáránál, 
közben nézegetni kezdte az alko-
tásokat. A végén az egyik mű a 
bcvásárlókocsijába került, holott 
mint mondta, csupán répát akart 
venni. 

De hol a ló lába? 
A vevő természetesen kelle-

metlen pillanatokat is tud okoz-
ni. Néhányan kapargatják a fest-
ményt, vizsgálva, valóban olaj-e, 
mások a vásznat nyomkodják 
hátulról az ujjukkal. 

- Egy vásáron pedig egy hölgy 
váltig állította, hogy egyik képe-
men hiányzik a ló hátsó lába. A 
férjével odatérdeltek a kép elé és 
hosszú percekig vizsgálták azt. 
Mivel én is elbizonytalanodtam, 
visszamentem az alkotóhoz, aki 
megnyugtatott: ő bizony odafes-
tette - meséli. Otthonában 
egyébként portrék, csendéletek 
lógnak a falakon. - Alig több 
mint húsz képem van, mivel 
nem csináltam kiállítást a laká-
somban - mondja nevetve. 

T.G. 

Szarka Béla szerint az a jó kép, amit el lehet adni fotó: Gyenes Kálmán 


